
Årsmøde 2020
Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

Lokalrådet er vært ved kaffen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a. Valg af dirigent. 
b. Valg af referent og stemmetællere. 
c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed.
d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg til Lokalråd 
g. Valg af revisor. 
h. Eventuelt. 

REFERAT
Formanden Jens Uth bød velkommen og lagde op til valg af dirigent.
14 fremmødte

a. Valg af dirigent. 
Carsten Winther,Formanden fra Foreningshuset, valgt med applaus.
 startede med at erklære Årsmødet lovligt indvarslet på Lindeballe.dk til afholdelse i 4. kvartal.

b. Valg af referent og stemmetællere. 
Referent: Alan Anov og som stemmetællere: Linda Hasselstrøm og Gudmund Nielsen, alle valgt med 
applaus.

c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed.
Jens Uth aflagde følgende beretning:

                                         Lokalråd Vejle Vesteregn`s beretning 2019.
Selv om reglerne om Corona har sat en stopper for de fleste arrangementer og forsamlingen, har vi i lokal-
rådet valgt at afholde vores årsmøde på sædvanlig vis, dog uden indlæg fra en udefrakommende indleder.
Det var meningen at vi i 2020 skulle have vores digitale platform MINLANDSBY , op at kører på fuld kraft og 
have den udbredt til så mange brugere så muligt. Derfor inviterede vi alle områdets foreninger til et møde i 
Foreningshuset den 17 februar, hvor Rikke fra MINLANDSBY orinterede om de muligheder appen 
indeholder, og hvordan man lægger tingene på. Corona en har imidlertid gjort at der ikke har været så 
mange arrangementer at skrive om.                                  
Som nogle af jer måske allerede har erfaret har MINLANDSBY introduceret en ny version, som vi ikke er helt
tilfreds med. Det er i den nye version ikke muligt at have et område med flere landsbyer. Der blive arbejdet 
videre med platformen i det nye år.
Den 19.-2. var vi sammen med Hovkær og Farre lokalråd, inviteret til et møde af ULN i Farre gamle skole. 
Hvert andet år holder udvalget møde med alle lokalråd hvor vi hver især fortæller om hvad vi går og laver og 
hvilke ønsker lokalrådene måtte have. Jeg synes det er fint at de folkevalgte kommer ud i områderne og får 
et indtryk af hvad der rør sig.
I foråret sendte vi et høringssvar til vejdirektoratet, vedr. den nye Midtjyske Motorvej. Vi påpegede, at uanset 
linjeføringen, vil en sådan vej have voldsomme gener for lokalområdet. Både for naturen, og for områdets 
beboer. 
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Den nuværende økonomiske situation gør måske nok at projektet ikke ligger først for, men det er jo en 
politisk beslutning. Vi har på det kraftigste opfordret til, at man tager en hurtig beslutning om projektet, så de 
berørte beboere ikke skal holdes hen i uvished i årevis. 
Hen over sommeren har Hans Råbjerg og Herluf sørget for at lindetræerne, som vi plantede sidste efterår 
ikke har haft det for tørt. Det ser ud til at kun ca. en håndfuld træer ikke kommer, men det tager vi bestik af til 
foråret.
Der har været og er interesse for at udstykke byggegrunde i Lindeballe. Derfor har vi haft et møde med 
Gerda Jørgensen og Marianne Bjerre fra Vejle Kommune for at få klarhed over hvad der kan lade sig gøre. 
Problemet er at der i dag ikke findes en såkaldt landsbyafgrænsning i Lindeballe, men kommunen havde 
faktisk et forslag til en sådan afgrænsning liggende. Vi har efterfølgende sendt et ønske til en lidt større 
afgrænsning men det har forvaltningen ikke helt imødekommet.                              
Økonomiudvalget har godkendt forvaltningens forslag som så kommer i høring i det nye år. Så har vi tænkt 
os at reagerer på dette. Med hensyn til Uhe og Ringive foreligger der ikke et forslag til en landsbyafgræns-
ning da man for nuværende ikke mener der er interesse for byggegrunde.
Så har vi haft by-syn i Lindeballe og Uhe. Folk fra ULN og vej og park var på besøg hvor vi diskuterede 
forskellige tiltag man kunne ønske. Vi havde et ønske om at få byskiltet i Lindeballe flyttet lidt længere ud af 
Åstvej. Det mente kommunens folk dog ikke var en god ide. Heller ikke at lave en fartbegrænsning på 60 km.
fra Fortvej. De mente at området nærmest var landområde.
I Uhe påpegede vi et ønske om at lave hastighedsbegrænsning mellem Uhe by og hen forbi indkørslen til 
skole, børnehave og foreningshus. Noget kommunen ville kigge på.                         
Der blev også drøftet muligheder for tiltag til bedre trafiksikkerhed ved skole og børnehave samt muligheder 
for tilskud til belysning.
Endelig har vi her på det sidste været lidt involveret i planlægningen af en ny vandrerute i Vejle Kommune 
kaldet Kong Rahns togt.  Forslaget til ruten er 120 km. lang og skal gå i området fra Vejle, gennem ådalen til 
Egtved og derfra gennem Åst og Lindeballe og videre rundt i den nordlige del af kommunen.  Ruten vil 
officiel blive åbnet til sommer. Vi har indsendte et ændringsforslag vedr. ruten fra Lindeballe til Give. Ellers et 
rigtig fint projekt.
Vi har selvfølgelig hen over året haft fokus på planerne om ny motorvej og jernbane. Bla. rimeligheden i at 
have 3-4 forskellige linjeføringer liggende på begge projekter. Det bevirker jo at alt for mange beboere ikke 
kan komme videre med deres planer for fremtiden. Vejdirektoratet har netop offentliggjort deres anbefaling af
en linjeføring som er ruten øst om Billund og vest om Vandel. Vi synes også at Vejle Byråd skulle tage en 
beslutning om hvilken linjeføring de vil anbefale.
Jeg håber at ovenstående vil give inspiration til en god diskussion om de mange ting der rør sig i vort 
lokalområde.
Tak til udvalget for et godt samarbejde i det forgangne år.

Ordstyreren sagde tak til formanden for beretningen og lagde op til kommentarer:

Leif Søndergaard   Skuffet over at Kommunen tog dele af afgrænsningsforslaget omkring Fordvej ud, bl.a. 
Muligheden for stor-parceller.
Det åbne areal foran de nuværende huse på hjørnet ved Åstvej er fællesareal.
Viser der sig behov herfor kan landsbyafgrænsningen afgrænsningen ændres.
Det blev bemærket at der var lave en ændring ved Teglovnen, men da den er fredet giver det ikke mulighed 
for bebyggelse.
Nedrivningspulje, for at få støtte herfra skal Ejeren være med og ejendommen beliggende indenfor en 
landsby afgrænsning.
En udvidelse af fartbegrænsninger omkring Uhe er en rigtig god idé.
Åstvej i Lindeballe, byskilt flytte ud til Fordvej, tages op i høringsfasen.
Ishus på vandreruten? Godt at få vandreruten gennem Lindeballe.
Adskillige kommentarer omkring betydningen af  usikkerheden omkring linjeføringer af jernbane og motorvej,
kraftige ønsker om at få afklaret om og hvor der skal etableres. 
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Beretning godkendt med applaus.

d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste 
regnskabsår.
Herluf fremlagde regnskabet.

Ingen kommentarer til regnskabet:  
Herefter afstemning om regnskab. Enstemmigt godkendt

e. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

f. Valg til Lokalråd 
Som vanligt skriftlig procedure. Gerne flere navne.

Herefter oplystes at det er Jens Uth, Leif Søndergaard og Peter Bruun er på valg
Stemmetællere i gang med at dele sedler ud og samle ind.
Efter en længere snak endte det med at alle fortsætter., 
Alle blev valgt med applaus.

g. Valg af revisor. 
Her blev der foreslået genvalg  af Karl Plougstrup-Petersen, vedtaget med applaus.

h. Eventuelt. 
Lejf søndergaard: 
Da nu Vejle Amts folkeblad er til stede så er der nogle enmer der gerne må tages op: 

Motorvej til aflastning af E45. 
Udvid E 45  og så ny motorvej vest om Billund. 
Vejen (rute 30) Karlskov - Billund udvides. 
Offentliggørelse af Motorvej, dato kendes ikke. uvisheden sætter lokalsamfundet ”Totalt i stå”.
Ny skæv vinkel kan måske løse op, prøv at se på helhedsbetragtninger.

Lokalrådet opfordres til at arbejde for nærkontakt til ministeren.
Luk Motorvejs projektet og lav 1-2 vej mellem Karlskov og Bilund.
Fastlås linieføring.
Cyklesti mellem Karlskov og Uhe (er udført umiddelbart efter årsmødet).

Ordstyreren sluttede Årsmødet med:
TAK for god ro og orden

Ordet til formanden der afsluttede med:
Tak for god styring af mødet.

Herefter var det tid til KAFFE og smørrebrød.

Referat: 
Alan Anov
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